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1 PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 - metody 
 

Metody slovní 

 

Vysvětlov{ní 

    Učitel se při vysvětlov{ní soustřeďuje na výklad nového učiva (pojmů, 

vztahů). Vysvětlov{ní býv{ často přerušov{no a učitel klade ž{kům ot{zky. 

Je tedy č{stečně realizov{na zpětn{ vazba a učitel m{ tak se ž{ky trvalý 

kontakt. Nemělo by jít o pouhé předkl{d{ní informací, učitel by měl zdůraznit 

hlavní myšlenky a učivo strukturovat. Je proto velmi důležité, aby byl s učivem 

dokonale sezn{men. Z{roveň by měl ž{ky učit rozlišovat informace podstatné 

a nepodstatné.  

 

Předn{ška 

    Jde o formu projevu, při němž je v kr{tké době prezentov{no značné 

množství učiva v delším soustavném a logicky uspoř{daném projevu. M{ č{st 

úvodní (motivační) pak n{sleduje souvislý výklad a měl by končit z{věrem, 

v němž jsou shrnuty klíčové body. Od vysvětlov{ní se odděluje delším 

ucelenějším projevem na z{važné téma. Procvičuje ž{ky v naslouch{ní 

a pozornosti, ale z{roveň jsou ž{ci velmi pasivní. A je zde velmi mal{ 

efektivnost předn{šky, ž{ci se dozví velké množství informací, ale jen opravdu 

m{lo si jich zapamatují. K lepšímu pochopení předn{šky lze použít prezentaci 

v počítači či kr{tký videoz{znam. Uplatňuje se především u starších ž{ků, 

ale i u nich musí učitel počítat s tím, že plnou pozornost mu budou věnovat 
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pouze 15 - 20 minut. Předn{ška by tedy měla být poutav{, z{bavn{ a hlavně 

dokonale řečnicky zvl{dnut{.  

Vypr{vění 

    Je volnější, bohaté na představy a aktivizuje prožitky. Před{v{ ž{kům učivo 

na z{kladě nějakého příběhu - děje. Protože předpokl{d{ soustředění a tím je 

i vysilující, mělo by být dynamické, napínavé, živé a přirozené.  Účinnost lze 

zvýšit četbou úryvků, cit{tů či vhodnou ilustrací. Využív{ se zejména 

v dějepise, liter{rní nebo hudební výchově. I když při této metodě jdou 

přev{žně informace od učitele, není vyloučen dotaz nebo potřeba o vysvětlení 

ze strany ž{ků. Osvědčuje se také zapojení ž{ků do vypr{vění. 

  Obr. 1. Metoda vypr{vění 

 

  Zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.55 

 

Metody pr{ce s textem 

            Při aplikaci metody se použív{ různých učebnic, odborných textů, 

úryvků z knih či pracovních listů vytvořených učitelem, apod. Z{kladním 

předpokladem je, aby ž{ci uměli s textem pracovat a aby studovali uvědoměle 

a s porozuměním. Při čtení textu je nutné, aby ž{ci četli se soustředěním, 
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vyhled{vali hlavní myšlenky v textu a spr{vně ch{pali jejich rozsah a obsah. 

Je vhodné vést ž{ky k tvorbě výpisků či formulaci vlastních ot{zek. 

 

Rozhovor 

    Je charakteristický stříd{ním ot{zek a odpovědí, tím učitel získ{v{ zpětnou 

vazbu, kter{ umožňuje operativní reakci učitele. Učitel m{ vedoucí roli, ovšem 

jeho postavení se nesmí změnit v rozkazov{ní. Rozhovor lze využít v každé f{zi 

vyučovací hodiny. Tato metoda je efektivní zejména v tom, že aktivizuje ž{ky, 

kteří jsou nuceni odpovídat na ot{zky učitele. Nejdůležitějším konstrukčním 

prvkem rozhovoru je ot{zka. Učitel může využívat mnoho typů ot{zek, 

např. zjišťovací, otevřené, uzavřené, problémové, ot{zky na posouzení, atd. 

Je důležité, aby učitel využíval všechny typy ot{zek a nezaměřil se pouze 

na jeden typ. Při výuce se zpravidla používají čtyři z{kladní formy rozhovoru: 

 rozhovor, při kterém jsou ž{kům sdělov{ny nové poznatky 

 rozhovor zaměřený na upevňov{ní získaných vědomostí 

 rozhovor zaměřený na hodnocení ž{ků 

 rozhovor zaměřený na opakov{ní a upevňov{ní učiva 

 

Metody n{zorně-demonstrační  

Uk{zka 

    Je n{zorné předvedení předmětů prov{zené výkladem. Jde tedy o pozn{v{ní 

a nejen o pouhé „ukazov{ní“. Pokud je to možné, předv{díme skutečné 

předměty ve skutečném prostředí. Týk{ se tedy re{lných předmětů. Můžeme se 

zaměřit na detaily, nebo na celek. Pokud není možné použít skutečnou uk{zku, 

může učitel zvolit zprostředkovanou uk{zku, např. videoz{znam, obr{zek, 

model. Je výhodné pokud je možné uk{zku zvětšovat či zmenšovat. 

Pozorov{ní 
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    Spočív{ v tom, že ž{ci pozn{vají (pozorují) věci v přirozeném prostředí 

(rostliny, živočichové). Jde o dlouhodobou činnost ž{ků, n{ročnou 

na vytrvalost (sledov{ní rašení pupenů apod.). „Metoda pozorov{ní 

zprostředkov{v{ ž{kům pomocí smyslových receptorů vjemy a prožitky, 

které se st{vají stavebním materi{lem pro psychické procesy a stavy. 

Pozorov{ní je třeba soustavně nacvičovat, neboť ž{ci většinou vnímají 

povrchně, zejména pod vlivem spěchu a četných rozptylujících dojmů.“ 1 

  Obr. 2 Předv{dění a pozorov{ní 

 

  Zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.78 

 

Instrukt{ž 

    Spočív{ v předvedení určitého úkonu, doplněné vysvětlením (popisem). 

Úkol se předv{dí jako celek, poté zpomaleně a klademe ž{kům doplňující 

ot{zky. Je to "výukov{ metoda, kter{ zprostředkov{v{ ž{kům vizu{lní, 

auditivní, audiovizu{lní, hmatové a podobné podněty k jejich praktické 

činnosti."2  

Pokus 

    Je umělé vyvol{ní procesu, kde se ž{ci učí pozorovat a popisovat děje. Pokus 

m{ n{zorně uk{zat fakta, kter{ nelze zjistit v přirozeném prostředí. 

                                                 
1
 MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s. 79 

2tamtéž .s.87 
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Metody dovednostně-praktické  

N{cvik dovedností 

    Vyžaduje, aby si ž{k od poč{tku uvědomoval význam a byl pro n{cvik 

motivov{n. Nové dovednosti by tak měl vykon{vat samostatně, rychle, spr{vně 

a s vynaložením minim{lního úsilí. 

Napodobov{ní 

Projevuje se jako proces přebír{ní určitých způsobů chov{ní od jiných, zejména 

starších lidí, kteří mají autoritu. Může jít o napodobov{ní z{měrné či bezděčné. 

Pokud je vzorem učitel, je velmi důležité, aby si uvědomil velkou míru 

odpovědnosti, kter{ je do něj vložena.  

Činnost v díln{ch 

    Ž{ci se učí zach{zet se z{kladními n{stroji a seznamují se s vlastnostmi 

různých materi{lů. Také se seznamují s jednoduchými technickými výkresy. 

Laboratorní pr{ce 

    Probíhají v odborných učebn{ch. Ž{ci experimentují, pozorují, měří 

a dospívají tak k určitým výsledkům a z{věrům. Laboratorní pr{ce učí ž{ky 

přesnosti a vytrvalosti. Jsou oblíbeny zejména u mladších ž{ků a nejčastěji 

bývají využív{ny ve fyzice, chemii, biologii.  

 

Aktivizující metody 

 "Vymezují se jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně-

vzděl{vacích cílů dosahovalo hlavně na z{kladě vlastní učební pr{ce ž{ků, 

přičemž se klade důraz na myšlení a řešení problémů." 3 Z{roveň tyto metody 

vedou ž{ky k samostatnosti, tvořivosti a zodpovědnosti. 

Metody diskuzní 

Navazuje na metodu rozhovoru a různě ji d{le rozvíjí. Na rozdíl od rozhovoru 

se vymezuje jako takov{ forma komunikace, kdy si její účastníci vyměňují své 

                                                 
3
 MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s. 105 
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n{zory, zkušenosti a pomocí argumentace doch{zejí ke společnému řešení 

problému. Diskuze se osvědčuje zejména tehdy, pokud lze na dané téma mít 

různé n{zory, pokud jde o téma hodnotových postojů, při vytv{ření vlastních 

n{zorů a jejich obhajobě. Pro diskuzní metodu je velmi důležité vytvořit 

vhodné, otevřené a spont{nní prostředí, ž{ci by se měli naučit diskutovat podle 

pravidel. Ve třídě by se také měl objevit kruh či půlkruh, aby všichni účastnící 

diskuze měli pocit rovnosti. Diskuzi by měl někdo řídit, ať už je to učitel 

nebo někdo z pověřených ž{ků. Moder{tor diskuze by měl db{t na její průběh 

a snažit se vést účastníky diskuze ke stanovenému cíli, např. vyřešení 

problému. Jeho snahou je, aby se všichni diskuze účastnili a vyslechli si n{zory 

ostatních. Diskuze může mít různé obměny a modifikace, např. diskuze 

na z{kladě refer{tu, panelov{ diskuze, řetězov{ diskuze, atd.  

    

Obr.3 Diskuze 

 

   Zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s. 111 

Metody heuristické, řešení problémů 

Heuristika je věda, kter{ se zabýv{ objevov{ním, pozn{v{ním, tvůrčím 

myšlením. Učitel poznatky ž{kům nesděluje, ale pouze je nav{dí, usměrňuje 
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a snaží se, aby ž{ci na nové poznatky přišli sami. Jde především o samostatnou 

učební činnost ž{ků.  

 

 

Metody situační 

"Situační metody rozšiřují řešení relativně vyhraněných problémů o novou 

dimenzi, neboť se vztahují na širší z{zemí problému, na re{lné případy 

ze   života, které představují specifické, obtížné jevy, vyvol{vající potřebu 

vypoř{dat se s nimi, vyžadující angažované úsilí a rozhodov{ní. (...) Podstatu 

situačních metod tvoří řešení  problémového případu, který odr{ží nějakou 

re{lnou ud{lost. (...) Je důležité, aby se ž{ci při řešení problému učili 

promyšleně jednat a zvl{dat problémy, které přin{ší praxe." 4 

 

Metody inscenační 

Jak vyplýv{ z n{zvů, inscenační metody mají blízko k hraní rolí v divadle 

či filmu, ale herci jsou sami ž{ci. Jde především o soci{lní učení v různých 

modelových situacích. Nejčastěji se jedn{ o mezilidské vztahy. Je velmi dobré, 

pokud se účastní všichni ž{ci nebo se jich co nejvíce v rolích prostříd{. Velmi 

důležit{ je také z{věrečn{ reflexe, kter{ pomůže ž{kům zorientovat se v daném 

problému a vyslechnout si ostatní, jak se při hraní rolí cítili, co zjistili nové 

a jak je to ovlivní d{l.  

 

Didaktické hry 

Hra je jedna ze z{kladních forem činností u člověka. Je pro ni typick{ svobodně 

volen{ aktivita, kterou člověk nesleduje nějaký zvl{štní účel, ale cíl a hodnotu 

m{ sama v sobě. Didaktické hry zahrnují velké množství různorodých aktivit, 

např. interakční hry (hry se stavebnicemi, s ostatními hr{či, svobodné hry), 

                                                 
4
 MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s. 119 
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simulační hry (hraní rolí, řešení případů), scénické hry (n{vaznost na divadelní 

představení) a mnohé další.  
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Přehled vybraných komplexních výukových metod 

Kritické myšlení 

"Tento pojem se ch{pe jako činnost, n{stroj, který pom{h{ ž{kům přejít 

od povrchního k hloubkovému učení, k odhalov{ní souvislostí, k porozumění 

učivu a k vlastním z{věrům."5 Jde o takov{ program rozvoje myšlení, který 

ž{ky podporuje v samostatných úsudcích, v orientaci v množství informací, jež 

jsou jim předkl{d{ny a z{roveň ž{ky učí nové informace kriticky posuzovat. 

Velmi zn{mý je také tzv. tříf{zový model učení, který se skl{d{ z evokace, 

uvědomění si významu a reflexe. Tento model by měla obsahovat každ{ 

vyučovací jednotka.  

Brainstorming 

Jeho hlavním smyslem či cílem je za kr{tký časový úsek vyprodukovat 

co nejvíce n{padů a teprve potom se zabývat jejich užitečností. Ve vyučov{ní se 

hodí zejména ve f{zi motivační, kdy učitel na tabuli může napsat nezn{mý 

pojem nebo nějaký problém či téma hodiny a ž{ci své n{pady k tématu zapisují. 

Je důležité, aby přístup byl nestrukturovaný, aby učitel neodsuzoval špatné 

n{pady hned na poč{tku. Je výhodné, pokud po skončení brainstormingu ž{ci 

sami komentují své n{pady a hledají způsob jejich realizace. 

Projektov{ výuka 

Projektov{ výuka m{ charakter problémové úlohy, ale je komplexnější a vždy 

by měla mít přesah do praktického života. Projektov{ výuka může mít různý 

časový rozsah, např. spojení několika vyučovacích předmětů v jeden celek 

na 2 hodiny, či se ž{ci mohou projektu věnovat vždy jednu hodinu týdně 

po dobu půlroku či je mu vyčleněn jeden celý den za měsíc. Vždy z{leží 

na konkrétní škole či učiteli, jak projekt rozvrhne. Projekt by měl mít několik 

f{zí. První f{zí by mělo být stanovení cíle projektu, ž{ci by se měli s tématem 

projektu ztotožnit a přijmout je za své. Další f{zí by mělo vytvoření pl{nu 

řešení, kde by se měli zapojit všichni účastníci projektu. Poté přich{zí samotn{ 

                                                 
5
 MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s. 159 



14 

 

realizace pl{nu, tedy vyhled{v{ní informací, zajišťov{ní materi{lu, prov{dění 

pozorov{ní, měření, atd. Poslední, ale velmi důležitou f{zí je vyhodnocení. 

Účastníci projektu by měli s výsledky své pr{ce sezn{mit školní i širší veřejnost. 

Tato f{ze je také motivační pro další realizace projektu. 

Dělení metod podle f{ze vyučovací hodiny: 

 

a)  Metody motivační  (usměrňující z{jem)  

Jde o úvodní f{zi vyučovacího procesu, její funkce je spojena především se 

získ{ním pozornosti ž{ků k novému učivu. Měla by začínat v n{vaznosti 

na zn{mé informace, získané v předešlých hodin{ch, případně sezn{mit ž{ky 

s praktickým využitím probíraného učiva. Může mí různé podoby, jako je např. 

motivační rozhovor v úvodu před samotným zač{tkem hodiny, použití 

konkrétní uk{zky, filmu, atd.  

b)  Metody expoziční (nové učivo) 

 Je nejn{ročnější etapou procesu vzděl{v{ní. Je zaměřena na osvojov{ní si 

nových vědomostí a dovedností. Z{kladem expoziční etapy je vytv{ření 

představ, pojmů, soudů a z{věrů. Z{kladem vytv{ření představ je použív{ní 

n{zorných uk{zek, podněcov{ní vlastní činnosti ž{ků a kvalita učitelova 

výkladu. Vhodné stříd{ní a doplňov{ní těchto prvků je podmíněno obsahem 

a n{ročností učiva. Můžeme se zde setkat s předn{škou, vypr{věním, popisem, 

vysvětlov{ním, instrukcemi a prací s textem. Samozřejmě je v této etapě možné 

využít i většiny dalších metod. 

c)  Metody fixační a aplikační (opakov{ní)  

 Etapa fixační a aplikační tkví v upevňov{ní a prohlubov{ní již 

osvojeného učiva. Vědomosti a dovednosti ž{ky získané, by měly mít trvalý 

charakter. Proto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich upevňov{ní.  

 Podstatou aplikační etapy je naučit ž{ky získané vědomosti a dovednosti 

vhodně využívat při plnění teoretických i praktických úkolů. Aplikační etapa se 

neobejde bez n{zorných uk{zek. Fixační etapa je rozdělena na dvě f{ze. 



15 

 

První f{ze je řazena hned po výkladu nového učiva. Je to tzv. prvotní 

upevňov{ní a prov{dí se ještě v téže vyučovací hodině. Často se opakují 

důležité myšlenky učiva a klíčové pojmy. V této f{zi býv{ poměrně n{ročné 

udržet ž{ky aktivní, protože již nejde o nové učivo a pozornost ž{ků kles{. 

V té chvíli je na učiteli, aby volil takové metody a prostředky, které podněcují 

z{jem ž{ků a podpořil tím jejich myšlenkovou aktivitu. 

Druh{ f{ze je tzv. běžné opakov{ní. Uskutečňuje se v n{sledných 

vyučovacích hodin{ch. Je důležité, aby se učitel nespokojoval s pouhým 

opakov{ním učiva bez n{vaznosti na učivo osvojené v jiných vyučovacích 

předmětech. Pro upevňov{ní vědomostí je poměrně důležité také tzv. souhrnné 

opakov{ní. Souhrnné opakov{ní umožní systemizaci vědomostí osvojených 

za určité časové období.Může jít o ústní opakov{ní, písemné opakov{ní, 

rozhovor, četba, besedu k prohloubení učiva, projekce filmu jako opakovací 

metody či dom{cí úkoly. 

 

 

d)  Metody verifikační (zjišťov{ní výsledků) 

 Završením každé č{sti procesu vzděl{v{ní je verifikační etapa 

tzv. ověřovací. Býv{ sice etapou z{věrečnou, ale její použív{ní se objevuje již 

v etapě fixační po prvotním upevňov{ní, při běžném opakov{ní. Její význam 

tkví ve zpětnovazební funkci. Přin{ší poznatky o účelnosti předch{zejících etap. 

Učiteli ukazuje účinnost jeho pedagogického působení a vypovíd{ o vhodnosti 

volených metod a prostředků. Ž{ci si mohou zjistit úroveň získaných 

vědomostí a případně si uvědomí  nutnost doplnění znalostí a odstranění 

zjištěných nedostatků. Vedle funkce diagnostické plní verifikační etapa ještě 

funkce: 

motivační – dosažený úspěch či neúspěch motivuje k učení 

soci{lní – výsledky učení mají společenskou hodnotu 
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výchovnou – spravedlivé ocenění prohlubuje vztah a důvěru, 

mezi ž{kem, učitelem a třídou. 

Může se zde jednat o písemné zkoušky, ústní zkoušky, didaktické testy 

či výkonové zkoušky. 6 

 

  

                                                 
6
 LOVEČEK, A.;  Čadílek, M. Didaktika odborných předmětů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 

2003. s. 35-36. 
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Příloha 2 - Přehled organizačních forem výuky 

Individu{lní vyučov{ní 

    Probíh{ většinou v jedné místnosti, kde jsou ž{ci různého věku a na různé 

úrovně ment{lních schopností či různé úrovně znalosti. Pracují individu{lně, 

nespolupracují, nemají společné učebnice a učitel řídí ž{ky jednotlivě. Učivo  

tedy učitel připravuje pro každého ž{ka zvl{šť. Ž{k pracuje s{m, učitel ho jen 

opravuje. Doba vyučov{ní není přesně určena, je voln{. Znamen{ to vyčlenění 

určitého časového úseku, který usměrňuje, kontroluje a řídí učitel. Tato výuka 

je běžn{ při doučov{ní, při tréninku sportovců, ve výtvarné a umělecké 

výchově, při konverzaci ve výuce cizího jazyka, při n{cviku pohybových 

dovedností apod. Samostatn{ pr{ce může mít své výhody i nevýhody. 

Mezi výhody patří zejména to, že se ž{ci učí samostatně myslet a realizují své 

n{pady. Mohou si také volit vlastní tempo a spoléhat se jen sami na sebe, tím se 

učí odpovědnosti a navíc učitel se věnuje v danou chvíli pouze jim. Mezi velké 

nevýhody patří zejména nulov{ spolupr{ce s ostatními. 

 

Skupinové vyučov{ní 

 Skupinové vyučov{ní je organizační forma, při níž jsou ž{ci třídy 

rozděleny na 

pracovní skupiny (3 – 5 členné), které společnou prací všech členů skupiny řeší 

zadané úkoly. Vznik skupin může být spont{nní, tedy když učitel respektuje 

ž{kův výběr skupiny, nebo autoritativní, kdy učitel s{m rozhodne, kdo z ž{ků 

v jaké skupině bude. Skupiny nelze tvořit bez dobré znalosti třídy. Skupiny 

mohou být homogenní, ž{ci jsou přibližně stejně výkonní, stejně schopní 

nebo se stejným prospěchem v daném předmětu, nebo to mohou být skupiny 

heterogenní složené ze ž{ků s různým prospěch, různými schopnostmi 

či vědomostmi. Někdy skupiny mohou vzniknout n{hodným výběrem pomocí 

losov{ní či místem ve třídě, někdy je dobré takový n{hodný výběr předem 
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připravit, zejména pokud se ve třídě vyskytnou nějaké problémy s chov{ním 

a učitel chce třídu stmelit.  

 Tato výuka býv{ zařazov{na nejčastěji ve f{zi procvičov{ní. Ž{ci se  

obvykle  nejdříve učí všichni společně, poté se dělí do skupin a spolupracují 

na úkolech, které jsou pro skupinovou výuku vhodné. Mohou se tak  

podporovat, motivovat a doplňovat. Tradiční soutěživost je nahrazena 

spoluprací, učitel zaujím{ roli poradce. 

 

 

 

Obr. 4 Skupinové vyučov{ní 

 

zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.143 

 

P{rové učení 

Už 2 ž{ci ve třídě mohou tvořit skupinu. Nejčastěji jde o pr{ci sousedů v lavici, 

kterým pr{ce ve dvojici poskytuje vz{jemnou pomoc. Mohou si opravovat 

své chyby, vyměňovat si své n{zory a pom{hat si v obtížných situacích. P{rové 

učení se osvědčuje zejména při procvičov{ní učiva, při konverzaci v cizím 

jazyce či při prov{dění pokusů. 
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Obr. 5 P{rové učení 

 

zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.151 

 

Hromadné vyučov{ní (front{lní výuka) 

    Patří mezi nejrozšířenější organizační formy výuky. Učitel najednou řídí 

skupiny ž{ků stejného věku a stejné vědomostní úrovně.  Všichni probírají 

stejnou l{tku a plní stejné úkoly. Dominantní postavení m{ tedy učitel. 

Většinou se nepředpokl{d{ spolupr{ce ž{ků. Ž{ci tedy pouze pasivně 

poslouchají výklad učitele. Hlavní uplatnění v této formě mají slovní výukové 

metody (vysvětlov{ní, popis, výklad …). Verb{lní působení učitele je doplněno 

z{pisem na tabuli, demonstrací statických nebo dynamických obrazů, 

předv{děním re{lných objektů a pokusů. Ačkoliv vyhovuje po str{nce časově 

ekonomické,  neodpovíd{ výchovně-vzděl{vacím cílům, jelikož cílevědomě 

nepodporuje samostatnost a tvořivost. Nejčastějším argumentem ve prospěch 

této výuky je to, že umožňuje předat ž{kům ve vymezeném čase, přehledně 

a úsporně co nejvíce poznatků.  Na druhé straně, učitel vidí ž{ky jen jako jeden 

celek a tím p{dem přehlíží jejich individu{lní odlišnosti. Přesto mnozí učitelé 

i ž{ci tuto výuku preferují, protože je zbavuje odpovědnosti za výběr informací 

i metod. Je to také cesta nejpohodlnější. 7 

 

                                                 
7
 srov. MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.133-155 
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Obr. 6 Hromadné vyučov{ní 

 

zdroj: MAŇÁK,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003.s.143 
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